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VÝROBA
STREŠNÝCH
A STROPNÝCH
VÄ ZNÍKOV

a úložnými priestormi
- teraz aj s podkrovnými

Možnosti riešenia

alternatíva A

alternatíva B

alternatíva C

Rezivo použité na výrobu strešných väzníkov: Strojovo triedené v pevnostnej triede C24,
sušené na 18% (+ - 3%), hobľované, hrany zrazené do rádiusu 5 mm.

+421 905 646 321
vcech@cechsro.sk

40 ROKOV
STOLIČKOVÝCH
VÝŤAHOV
ZA

LOŽ

ENÉ 18

67

+421 908 676 932
homola@cechsro.sk

+421 944 287 194
miklus@cechsro.sk

www.cechsro.sk
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promontglass@promontglass.sk

www.promontglass.sk

Vilka Tatry - pre bývanie,
domov a lepší život

Akciové ceny okien
SALAMANDER a VEKA

Číslo: 2016 / 09 – jeseň
Vydané: 12.9.2016
Ďalšie číslo vyjde v októbri

- žalúzie
- sieťky
- rolety
- markízy
- garážové brány
bluEvolution
- okno do budúcnosti

Softline 82

Montáž na pásky podľa normy STN 733134

Náklad a distribúcia Vilky Tatry:
38.000 výtlačkov zdarma pre obyvateľov
rodinných domov v mestách Poprad, Levoča,
Kežmarok, Svit, Spišská Nová Ves, Stará
Ľubovňa, Krompachy, Podolínec, Vysoké
Tatry, Spišská Belá, Spišské Podhradie,
Spišské Vlachy a v ďalších 125 obciach.
Vychádza mesačne, 10 x ročne
Obchodné oddelenie:
Vierka Balogová, 0918 370 746,
balogova@vilka.sk, 0907 923 374,
info@vilka.sk, www.vila.sk
VILKA - sieť regionálnych časopisov
zdarma do schránok pre obyvateľov
rodinných domov
Registrácia: EV 3024/09, Ročník XV
Vydavateľstvo: Ing. Michal Nemčík - ADS
GRAPHIC, Jantárová 30, 040 01 Košice,
IČO: 33902437, 055/ 678 02 85, info@vilka.
sk, www.vila.sk

© ADS graphic. Autorské práva sú vyhradené a
vykonáva ich vydavateľ. Akékoľvek rozmnožovanie
časti alebo celku textov, fotografií, inzerátov alebo
ďalších súčasti vydania bez písomného súhlasu
vydavateľa je zakázané. Vydavateľ nezodpovedá za
obsahovú správnosť uverejnených inzerátov, vydanie
neprešlo jazykovou úpravou.
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DAJME VODE DRUHÚ ŠANCU!
Odpadové vody z kuchýň, umývadiel a spŕch sa prečisťujú v lapači tukov (BG2/0200). Následne aj s odpadovými vodami z WC sa
usadzujú v usadzovacej nádrži (IBR5000). Potom sa všetky odpadové vody preﬁltrujú cez biokompaktný zeolitový ﬁlter (ZEOMOP)
a prečerpávajú cez malú prečerpávaciu stanicu (REL2) do povrchových alebo podzemných vôd. Vyprázdňovanie usadzovacej nádrže
je potrebné raz za 4 roky a čistenie biokompaktného ﬁltra raz za 10 rokov.

Ponúkame systémy pre čistenie

odpadových vôd z domácnosti:

Lapače tukov

(z polyetylénu, z ocele, z nerezu)

Usadzovacie nádrže a septiky
(z polyetylénu, z polyesteru)

Rozdeľovacie šachty

(z polyetylénu, z polypropilénu)

Biokompaktné zeolitové ﬁltre - ZEOMOP
(z polyesteru)

Malé prečerpávacie stanice
(z polyetylénu)

www.simop.sk

Priemyselná 720, 072 22 Strážske, Slovensko,
+421 566 884 025, mobil: +421 (0) 911 159 450, simop@simop.sk

Systém čistenia odpadových vôd z domácnosti na
obrázku je v zmysle normy EN 12566 do 6 obyvateľov.
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- MAGNETOM SA DÁ LIEČIŤ AJ DOMA -

ZDRAVÉ KOLENO
VRÁTI CHUŤ NA POHYB
„Od detstva som športoval, závodne hral futbal, hádzanú a neskôr
tenis. V štyridsiatke mi zistili opotrebovanie druhého stupňa na
chrupavke aj menisku. Nemohol som poriadne zohnúť kolená,“
hovorí mladistvo vyzerajúci päťdesiatnik Miroslav o časoch
pred tým ako začal používať magnetoterapeutické prístroje
BioTorus a UltiCare. „Kamarát mi poradil magnetoterapiu a aj
lekár potvrdil, že na môj stupeň opotrebovania to pomôže.“
Stalo sa. Dnes Miroslav hráva seniorskú tenisovú ligu a
nepociťuje už žiadne problémy s kolenami. „Mám kolená ako v
tridsiatke alebo štyridsiatke,“ chváli sa a bez problémov ich obe
ohýna. „Klobúk dolu pred týmito prístrojmi.“
Aj pán Milan z Veľkého Zálužia používa prístroj UltiCare.
„Robil som dlhé roky vodiča a museli mi operovať kolená.“ Aj po
operácii trpel bolesťami a nemohol spávať. Potom priniesla jeho
manželka domov UltiCare. „Lepšie sa mi chodí, môžem robiť v
záhrade, spím bez bolesti“, dodáva.
Magnetoterapia je prastará liečebná metóda. Magnet má nielen
analgetické, ale aj regeneračné účinky. Moderné prístroje
ju umožnili preniesť priamo do obývačiek pacientov. Stačí
pár minút denne a výsledky sa dostavia. BioTorus a UltiCare
vyskúšali už tisíce ľudí a používajú ich aj mnohí lekári v
ambulanciách. “Obsluha je jednoduchá a účinnosť veľmi vysoká“,
prízvukuje lekárka z Bošáce, MUDr. Renáta Raclavská.

Vyskúšajte ZADARMO
BioTorus LT-100 alebo UltiCare LT-99
Na
stránke
www.orin.sk
kliknite na oranžové pole
„Vyskúšaj si prístroj zadarmo“
vyplňte formulár a uveďte
heslo „Vilka“ Môžete volať
aj na tel. číslo 0917 493 800 v
prac. dňoch od 9:00 do 16:00.
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DREVODOMY • KROVY • STRECHY
STROPY • DUTINY • STENY

Viac informácií

0911 313 632
� Fázový posun 8x lepší oproti bežnej izolácii
� Netoxická, nehorľavá, nedráždi
ráždi p
pokožku
� Vysoká odolnosť voči vlhkosti
o
osti
� Vysoká paropriepustnosť
� Bezšpárová izolácia
� Vysoká životnosť

www.fukana-izolacia.eu
ia
a.eu
a
eu

